
MANIPULACE SE PSEM NEJEN PŘI BĚŽNÉM OŠETŘENÍ 

 

Vzdělávací společnost ISCA a PESOPARK vás srdečně zvou na praktický seminář 

Manipulace se psem nejen při běžném ošetření. 

Seminář je praktický a je určen pro všechny majitele psů, kteří chtějí pomoci psovi od 

stresu z manipulace a veterinárního ošetření. Pes s vámi může na všem dobrovolně 

spolupracovat. Díky dobrovolné spolupráci nebude pes ve vysokém stresu a vy i 

doktor si ulevíte od kousanců :D 

 

Kdy: 

A)17.11. 2018 od 9-11 hodin 

 

B)17.11. 2018 od 11-13 hodin  

 

Místo konání: 

PESOPARK – Praha 10-Uhříněves www.pesopark.cz 

Seminář proběhne v temperované jurtě 

 

Lektor:  

Ing. Helena Hejzlarová - zakladatelka a trenérka ISCA vzdělávací společnosti 

 

Náplň semináře: 

- Stres – jeho projevy a následky 

- Desenzitace, kontrapodmiňování – vysvětlení nejčastějších metodik 

- Fixace brady – vyzkoušíme v praxi 

 

Co Vás čeká: 

- Parkování zdarma 

- Moderní zázemí 

- Možnost zakoupení drobného občerstvení 

 

Cena: 

580,- Kč/osobu 

 

Maximální počet účastníků: 

4-5 psů 

 

Každý účastník dostane drobný dárek pro svého pejska 

 

S sebou:  

- Psa 

- Pamlsky 

- Pokud chcete, vezměte si kennelku (boudičku) 

- Obyčejný obojek či kšíry, obyčejné vodítko (ne flexi, ne stahovací obojek) 

- Oblíbenou hračku 

http://www.pesopark.cz/


MANIPULACE SE PSEM NEJEN PŘI BĚŽNÉM OŠETŘENÍ 

 

 

Přihlášení: 

Své přihlášky posílejte na email: info@isca.cz 

Do přihlášky napište své jméno a telefonní číslo, do poznámky uveďte název semináře 

 

Spolu s přihláškou pošlete zálohu ve výši 300,- Kč na č.ú.: 9214738001/5500, jako 

variabilní symbol uveďte svoje telefonní číslo. 

Záloha je nevratná, zbytek doplatíte v hotovosti přímo na akci. 

 

Budeme se na vás moc těšit, pro jakékoli dotazy pište na uvedený email nebo přímo 

do události. :) 

 

Psovod se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za 

případné škody na majetku a újmy na zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho psem 

nebo jím samým. Volné pobíhání psů během akce nebude povoleno. Majitel je 

zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech 

areálu. Dodržujte, prosím, pravidla PESOPARKu www.pesopark.cz 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pesopark.cz%2F&h=AT3ClBOEkZNMJUwfj1ZLHK631kaBM2YQYAJge2zlk6UEpa2BNzUtJJjtZJKykch5NiKXfJ1Rxh2FF6Kqydib35-xQLffiq5G5kJJY2U3_rv145shKeXnV2S6QwcU03eLR3w3

